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Aan: a.vanderschoor@rotterdam.nl; Adriaan Visser; Ahmed Aboutaleb; 
pj.langenberg@rotterdam.nl; Joost Eerdmans, wethouder Rotterdam; Joop Verkamman;
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Onderwerp: Ontwikkelingen Aelbrechtskolk - Historisch Delfshaven
 
 
Geachte coalitie,
Onlangs heeft u waarschijnlijk meegekregen dat er een proclamatie is opgehangen 
bij de Aelbrechtskolk op het pand van het voormalige restaurant de Abrikoos, 
huisnr. 51. Deze actie werd door verontruste buurtbewoners gestart.
Daar de gemeente geen enkel initiatief heeft getoond en/of ondernomen om de op 
voorhanden sloop van de Abrikoos door middel van “openbaarheid van bestuur” deze
plannen met de burgers te delen, heeft het Genootschap Historisch Delfs Haven 
zich hierbij aangesloten en ondersteunt deze actie volledig.
Ik zal u hierbij het Genootschap Historisch Delfs Haven voorstellen. Wij zijn 
een organisatie bestaande uit zeer betrokken bewoners met passie voor een uniek 
stukje Rotterdam, t.w.; Historisch Delfshaven. Het Genootschap stelt zich ten 
doel het behoud van het Historisch Delfshaven en dit doorgeven aan volgende 
generaties. Wij willen dit doen d.m.v. het organiseren van evenementen, 
bijeenkomsten en lezingen. Het bundelen van kennis en het stimuleren van verdere
studie over de historie van Historisch Delfshaven.
Het voormalig restaurant de Abrikoos is namelijk heimelijk (zonder medeweten van
de burgers) aangekocht. Om deze aankoop te verhullen liet men het Te Huur 
makelaarsbord ogenschijnlijk als een valse maskerade hangen. Doel van de aankoop
zou zijn om hier een 5e doorgang (Wijdesteeg, Tovertunnel, 2e Schansstraat en 3e
Schansstraat) te creëren tussen de Schans en Historisch Delfshaven.
Niet alleen wordt door deze plannen het aangezicht van Historisch Delfshaven 
aangetast, er is ook een veiligheidsaspect namelijk sinds een aantal jaren wordt
op last van de burgemeester de tovertunnel om 20.00 uur met een hek afgesloten. 
De toeristische waarde van het gebied zou hiermee zelfs kunnen verminderen. De 
huidige plannenmakerij staan hier haaks op (en nog erger) deze doorgang zal 
stuiten op de stenen omranding rondom de Aelbrechtskolk, een middeleeuws 
monument dat de afgelopen decennia door Monumentenzorg voor vele miljoenen is 
gerestaureerd.
Na het ontdekken van deze snode plannen is er één eerste oriëntatiegesprek 
geweest tussen leden van het Genootschap Historisch Delfs Haven en door de 
gemeente aangestelde projectmanagers die de plannen van verschillende wethouders
van de gemeente Rotterdam ten uitvoer moeten brengen? Onze vraag hierna was dan 
ook; ie is nu eigenlijk het aanspreekpunt vanuit het gemeentebestuur voor zaken 
aangaande Historisch Delfshaven.
Het Genootschap Historisch Delfs Haven, de verontruste burgers en ondernemers 
van Historisch Delfshaven verzetten zich tegen deze dubieuze gang van zaken en 
zijn van mening dat er zeker vanwege de broodnodige transparantie, een 
inspraakavond georganiseerd dient te worden door de gemeente Rotterdam voor alle
betrokken partijen.
 
Graag zien wij uw reactie, gezien de ontwikkelingen en onrust bij bewoners en 
betrokkenen van Historisch Delfshaven, z.s.m. tegemoet, waarvoor alvast dank!
 
Met vriendelijke groet namens het Genootschap Historisch Delfs Haven,
Wouter Wefers Bettink
Voorzitter
 
Facebookpagina: http//facebook.com/ghdelfshaven
Website: volgt z.s.m.
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